
  

  

  

LITURGIA I SŁOWO BOŻE NA NIEDZIELĘ 

PIERWSZE CZYTANIE 
Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy potomstwo 
twoje i potomstwo niewiasty (Rdz 3, 9-15) 

Czytanie z Księgi Rodzaju 
Gdy Adam zjadł owoc z drzewa 
zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i 
zapytał go: „Gdzie jesteś?” 

On odpowiedział: „Usłyszałem Twój głos 
w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem 
nagi, i ukryłem się”. 

Rzekł Bóg: „Któż ci powiedział, że jesteś 
nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z 
którego ci zakazałem jeść?” 

Mężczyzna odpowiedział: „Niewiasta, 
którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z 
tego drzewa i zjadłem”. 

Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: 
„Dlaczego to uczyniłaś?” 

Niewiasta odpowiedziała: „Wąż mnie 
zwiódł i zjadłam”. 

Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: „Ponieważ 
to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród 
wszystkich zwierząt domowych i 
polnych; na brzuchu będziesz się czołgał 

i proch będziesz jadł po wszystkie dni 
twego istnienia. Wprowadzam 
nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, 
pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo 
jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty 
zmiażdżysz mu piętę”. 

Oto Słowo Boże.  
 
PSALM RESPONSORYJNY 
Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia 

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, 

Panie, wysłuchaj głosu mego. 

Nachyl Twe ucho 

na głos mojego błagania. 

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia 

Jeśli zachowasz pamięć o grzechu. Panie, 

Panie, któż się ostoi? 

Ale Ty udzielasz przebaczenia, 

aby Ci służono z bojaźnią. 

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia 

Pokładam nadzieję w Panu, 
dusza moja pokłada nadzieję w Jego 
słowie, 
Dusza moja oczekuje Pana. 
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bardziej niż strażnicy poranka, 

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia 

Niech Izrael wygląda Pana. 

U Pana jest bowiem łaska, 

u Niego obfite odkupienie. 

On odkupi Izraela 

ze wszystkich jego grzechów. 

Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia 
  

DRUGIE CZYTANIE 

Nadzieja apostolskiego życia (2 Kor 4, 13 – 5, 1) 

Czytanie z Drugiego Listu świętego 
Pawła Apostoła do Koryntian 
Bracia: 

Cieszę się owym duchem wiary, wedle 
którego napisano: „Uwierzyłem, dlatego 
przemówiłem”; my także wierzymy i 
dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który 
wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci 
życie także nam i stawi nas przed sobą 
razem z wami. Wszystko to bowiem dla 
was, ażeby w pełni obfitująca łaska 
zwiększyła chwałę Bożą przez 
dziękczynienie wielu. 

Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, 
chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek 
zewnętrzny, to jednak ten, który jest 
wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. 
Niewielkie bowiem utrapienia nasze 
obecnego czasu gotują bezmiar chwały 
przyszłego wieku dla nas, którzy się 
wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w 
to, co niewidzialne. To bowiem, co 
widzialne, przemija, to zaś, co 
niewidzialne, trwa wiecznie. 

Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje 
nasz przybytek doczesnego zamieszkania, 
będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom 

nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w 
niebie. 

Oto Słowo Boże.    
ŚPIEW  PRZED  EWANGELIĄ 
Alleluja, alleluja, alleluja 
Teraz władca tego świata zostanie 
precz wyrzucony, 
a Ja, gdy zostanę nad ziemię 
wywyższony, 
przyciągnę wszystkich do siebie. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
 
 
EWANGELIA 
Szatan został pokonany (Mk 3, 20-35) 

Słowa Ewangelii według świętego 
Marka 
Jezus przyszedł z uczniami swoimi do 
domu, a tłum znów się zbierał, tak że 
nawet posilić się nie mogli. Gdy to 
posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go 
powstrzymać. Mówiono bowiem: 
„Odszedł od zmysłów”. 
Natomiast uczeni w Piśmie, którzy przyszli 
z Jerozolimy, mówili: „Ma Belzebuba i 
przez władcę złych duchów wyrzuca złe 
duchy”. 
Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im 
w przypowieściach: «Jak może szatan 
wyrzucać szatana? Jeśli jakieś królestwo 
wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo 
nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie 
jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł 
się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw 
sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie 
może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt 
nie może wejść do domu mocarza i sprzęt 
mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie 
zwiąże i wtedy dom jego ograbi. 
Zaprawdę powiadam wam: wszystkie 
grzechy bluźnierstwa, których by się ludzie 



dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by 
jednak zbluźnił przeciw Duchowi 
Świętemu, nigdy nie otrzyma 
odpuszczenia, lecz winien jest grzechu 
wiecznego». Mówili bowiem: „Ma ducha 
nieczystego”. 
Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i 
stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go 
przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział 
wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: „Oto 

Twoja Matka i bracia na dworze pytają się 
o Ciebie”. 
Odpowiedział im: „Któż jest moją matką i 
którzy są braćmi?” I spoglądając na 
siedzących wokoło Niego rzekł: „Oto moja 
matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę 
Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”. 

Oto Słowo Pańskie. 
 

HOMILIA BENEDYKTA XVI
1. Odczytaliśmy jeden z najbardziej znanych i cenionych w tradycji chrześcijańskiej 
Psalmów, od pierwszych słów jego łacińskiej wersji nazywany De profundis. W 
pobożności ludowej występuje często, wraz z Miserere, jako Psalm pokutny. 

Odmawia się go podczas obrzędów pogrzebowych, ale przede wszystkim jest pieśnią 
opiewającą Boże miłosierdzie oraz pojednanie między grzesznikiem i Panem, Bogiem 
sprawiedliwym, który zawsze jednak jest «miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, 
bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, 
przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech» (Wj 34, 6-7).  

2. Psalm 130 [129] rozpoczyna głos wydobywający się z otchłani zła i win. «Ja» modlącego się 
człowieka mówi do Pana: «wołam do Ciebie, Panie». Następnie temat grzechu i przebaczenia 
zostaje rozwinięty w trzech częściach. Wezwania kierowane są przede wszystkim do Boga, za 
pomocą bezpośredniej formy «Ty»: «Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się 
ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono» (ww. 3-4). 

Znaczący jest fakt, że bojaźń — a więc szacunek połączony z miłością — budzi nie kara, lecz 
przebaczenie. Bardziej niż gniew Boga, powinna budzić w nas świętą bojaźń Jego wielka i 
rozbrajająca wspaniałomyślność. Bóg nie jest bowiem nieubłaganym władcą, potępiającym 
winnego, lecz miłującym Ojcem, którego powinniśmy kochać nie ze strachu przed karą, lecz za 
to, że jest dobry i gotowy przebaczyć. 

3. Pierwszoplanowym elementem drugiej części jest «ja» modlącego się człowieka, który nie 
zwracając się już do Pana, mówi o Nim: «Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada 
nadzieję w Jego słowie, dusza moja oczekuje Pana. Bardziej niż strażnicy poranka» (ww. 5-6). 
W sercu skruszonego Psalmisty pojawiają się oczekiwanie, nadzieja i pewność, że Bóg wypowie 
wyzwalające słowo i zgładzi grzech. 

W trzeciej i ostatniej części Psalmu występuje cały Izrael, lud, który często grzeszy i jest 
świadomy, że potrzebuje zbawczej łaski Boga: «niech Izrael wygląda Pana. U Pana jest bowiem 
łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów» (ww. 7-8). 

Własne zbawienie, o które prosił przedtem modlący się człowiek, obejmie teraz całą 
wspólnotę. Wiara Psalmisty łączy się z historyczną wiarą ludu przymierza, 
«odkupionego» przez Pana nie tylko z udręki niewoli egipskiej, ale również «ze 



wszystkich grzechów». Pomyślmy, że to my stanowimy teraz naród wybrany, Lud 
Boży. Również nasza wiara włącza nas we wspólną wiarę Kościoła. I tym samym daje 
nam pewność, że Bóg jest wobec nas dobry i wyzwala nas z grzechów. Błagalne 
wołanie De profundis, które wychodzi z mrocznej otchłani grzechu, wznosi się aż do 
świetlanego widnokręgu Bożego, gdzie panują «łaska i odkupienie», dwie wielkie 
wartości charakteryzujące Boga, który jest miłością. 

4. Zapoznajmy się teraz z refleksją na temat tego Psalmu, rozwiniętą przez tradycję 
chrześcijańską. Wybieramy słowa św. Ambrożego — w swoich pismach często przypomina on 
racje, które skłaniają nas, by błagać Boga o przebaczenie. 

«Mamy dobrego Pana, który chce wszystkim przebaczyć», przypomina w swym traktacie O 
pokucie i dodaje: «Jeśli chcesz zostać usprawiedliwiony, wyznaj swój występek: pokorne 
wyznanie grzechów przecina węzeł win. (...) Widzisz, jak wielką nadzieję na przebaczenie ci 
daje, by cię skłonić do wyznania win». 

Zauważa św. Ambroży; «jedną z największych łask Pana jest to, że właśnie ci, którzy się Go 
zaparli, teraz Go wyznają. Tak więc niech nikt nie traci ufności, niech nikt nie wątpi w Bożą 
nagrodę, nawet jeżeli sumienie wyrzuca mu dawne grzechy. Bóg potrafi zmienić osąd, jeśli ty 
potrafisz naprawić winę».   

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Kalendarz liturgiczny: 
Poniedziałek – Wspomnienie błogosławionych  Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała 
Tomaszka, kapłanów i męczenników 
Wtorek – Wspomnienie św. Jadwigi  Królowej 
Piątek – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 
Sobota – Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny 

2. W czasie oktawy Bożego Ciała (do czwartku) procesje wokół kościoła po wieczornej 
Mszy św.  Zapraszamy do upiększenia tych procesji.  

3. Katecheza przed chrztem świętym dla rodziców i chrzestnych we wtorek o godz. 
19:00 w kościele. 

4. W najbliższy piątek, z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od 
pokarmów mięsnych. 

5. Nabożeństwa czerwcowe w naszym kościele codziennie o godz. 18:30.  
6. W sobotę – nabożeństwo fatimskie pokutne. Rozpocznie się ono Mszą św. o godz. 

18:00. Intencje modlitewne do Matki Bożej Fatimskiej będzie można składać przed 
Mszą św. do skrzynki intencji.   
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